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En lärande utvärdering 
 
Syntesgruppen ansvarar för att i slututvärderingen av Landsbygdsprogrammet (LBP) 2007-2013 genomföra 
två huvuduppgifter. För det första att besvara de programövergripande utvärderingsfrågor som ingår i 
uppdraget. För det andra utgår syntesgruppens arbete också från en ambition att utvärderingen inte enbart 
ska stanna vid en redovisning av ett antal ex-post-svar på de programövergripande frågorna. Ambitionen är 
att utveckla en lärande ansats genom att bidra till att i högre grad än tidigare göra utvärderingsresultaten 
till en verksam del i de aktiviteter som stödmottagarna genomför i praktiska avseenden på programmets 
genomförandenivå.  
Som en del i Syntesgruppens övergripande ambition om lärande utvärdering, organiserade vi ett 
analysseminarium den 17 maj 2016 med hundratalet deltagare på plats vid Globen och tjugotalet på 
webbinariet via nätet. På seminariet lyfte syntesgruppen fram fem utmaningar från sina 
programövergripande utvärderingsfrågor där de preliminära svaren var särskilt problematiska och viktiga 
för landsbygdsutveckling. 
Efter inledningar kring varje utmaning fick seminariedeltagarna på plats i smågrupper föra dialoger utifrån 
några arbetsfrågor och skriva ner sina svar på arbetsfrågorna. Nätdeltagarna använde en chattfunktion för 
att skriva ner sina reflektioner. I detta dokument har vi sammanställt dokumentationen från både 
bordsdialogerna och nätchatten som ett sätt att ytterligare aktivera och sprida lärandet bortom 
utvärderingsrapporterna. Synpunkterna kommer vi att ta med i arbetet med slutrapporten som publiceras i 
september. 
 

PROGRAM 
12.30 Lunch 
13.00 Välkommen 
13.10 Upplägg 
13.20 Om trygghet 
13.30 Enkätstudien  Gruppreflektion A 
14.05 Kommentarer 
14.20 Observationsstudien  Gruppreflektion B 
14.55 Kommentarer 
15.10 Fika och Gruppreflektion C Idéer 
15.50 Kommentarer 
16.10 Summering  
16.20 Nästa steg 16.30 Avslutning 
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Dialogfråga 1 
Hur bör resurser/stödformer för landsbygden prioriteras i ett geografiskt perspektiv? - prioritering av områden med redan god potential för utveckling? - prioritering av områden för att skapa god potential för utveckling? - andra geografiska prioriteringar? 

 På miljöområdet; naturligt geografiskt 
 Geografiska prioriteringar svåra att göra pga att de är politiskt känsliga 
 Söktryck blir en typ av geografisk avgränsning (där drivet finns) – där det alltså redan finns en god potential 
 Dödvikt är svårt – hur hittar man rätt? 
 Geografiska prioriteringar är svåra beslut på nationell nivå; Det är politiskt svårt.  
 Inte nödvändigtvis så att det är värdefullt att likabehandla alla. Det beror på regionala behov. 
 Bredband: Svårt att kombinera nationella och regionala perspektiv. Det nationella målet handlar om att så många som möjligt bör få bredband medan de regionala dimensionerna är av en annan karaktär. 
 Löpande ansökningar gör att det blir svårare att få till en prioriteringssituation 
 Olika naturbetingelser och marknader i olika delar av landet. 
 Kan vara rätt att främja områden som är starka, ex.vis kulturmiljöer har stöttats mer i vissa län inom åtgärden "utvald miljö". 
 Regelverket är väldigt olika för olika åtgärder vilket gör det olika enkelt att främja de övergripande målen. 
 Vem har egentligen mandatet att prioritera? 
 Ett urvalskriterium skulle kunna vara att rikta stöd mot de som engagerar sig i ett samarbete där man definierar ett visst geografiskt område. 
 Problem med omfattande administration, för t.ex. ett samarbetsprojekt kan göra att en sådan åtgärd används mindre. 
 Budgetmedel som flyttas kan hamna i åtgärder där administrationen är enklare eller där det lokala intresset är större. 
 Handlar programmet om utvecklings- eller utjämningsstöd? Mest utveckling och tillväxt. 
 Borde det skapas regionala landsbygdsprogram? Kanske kan bli aktuellt med den nya regionsammanslagningen – 6-8 regioner – ett landsbygdsprogram för varje region? Exempel på regionala områden med potential skulle då kunna var vägledande.  
 En fråga för Landsbygdskommitténs slutbetänkande – olika typer av åtgärder beroende på förutsättningar – vilken potential skull det kunna få? 
 Kan LBP hjälpa till med att bibehålla landsbygdens attraktivitet? Ex.vis konstnärskollektiv utanför Borås. 
 LBP är för litet för att kunna spela en roll för att hålla landsbygden levande. 
 Allmänt sett har man gett för mycket pengar till områden med god potential. Hellre då att skapa potential för utveckling. 
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 Åtgärdernas olika karaktär påverkar möjligheterna att prioritera, t.ex. vissa miljöåtgärder är lättare att prioritera geografiskt. 
 Andra stöd är mer efterfrågestyrda. 
 Samarbete mellan länsstyrelser behövs i de regionala prioriteringarna. Bra om det finns ett nationellt stöd för lokala samarbeten mellan län, ex.vis för skärgårdsprojekt. 
 Processerna i programmet tar lång tid att lära sig. 
 Hur mycket betyder stöd till eldsjälar (lokalt)? 
 Lokala stöd kan få stor spridning 
 Testområden för vissa metoder (gender) 
 Behövs mer forskning om detta, kriterier. 
 Satsa där det finns en god potential! Nej till prioritering av Hela Sverige ska leva. 
 Händer mer och lockar fler när det kopplas samman med andra verksamheter (Landsbygdsutveckling, + turism + handel + forskning) 
 NUTS-områden, gemensam identitet (?), pengar, problem, struktur 
 Svårt att välja bort vissa områden – låt det hellre självdö. 
 Lyft hellre frågor än område. 
 Svårt med prioritering inom miljöområdet i förra LBP. Svårt att få fram stödstrukturer och tung administration gör det jobbigt att välja 
 Omöjligt att prioritera bort områden rent politiskt. 
 Behövs längre projekttider för att kunna hinna etablera företag/det tar tid att koppl ihop och att samarbeta. 
 Det bör göras tydliga områdesprioriteringar – geografin är relevant för att styra resurserna till de områden där de behövs bäst. Detta innebär att det sannolikt kan komma att behöva göras en nationell samordning. 
 Generellt sett tror vi att stöd till  - infrastruktur, utbyggnad/underhåll av vägar, bredband - samhällsservice (skola, dagis, sjukvård, äldreomsorg) - central kommersiell service, lanthandel, bensin - regelförenklingar är det bästa och effektiva stödet för att utveckla landsbygden. Företagsstöd är mindre effektivt. 
 Ingen motsättning behöver finnas mellan att satsa på områden med god potential och områden med mindre god potential. Kanske dock inte stödja de som ligger allra bäst till respektive de som ligger allra sämst till. 
 Mängden pengar att satsa är i vilket fall begränsat. 
 Ska hela Sverige leva? Spridning över landet viktig. 
 Utgångspunkten bör ändå handla om ekonomisk bärkraft snarare än geografi. 
 Geografisk prioritering kräver ökad styrning av hela programmet 
 En logik i att politiken ska stötta där det inte redan går bra, men på sikt kan det vara så att de som redan går bra också behöver stöd för att överleva. 
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 Stor komplexitet mellan olika sorters företag på landsbygden kan göra det svårt att formulera en bra politik. 
 Regionala landsbygdsprogram? Skulle det göra att regionerna blev mer aktiva? 
 Uppdelningen mellan länsstyrelsen och regionerna gör det svårt att synkronisera insatser. Risk finns för undanträngningseffekter! 
 Vem definierar regionala behov? 
 Regionalt prioriterade miljöersättningar borde förberetts bättre. Svårt för dessa att få genomslag. 
 Glapp mellan politiska mål och indikatorer i programmet. 
 Kostnadseffektivitet i förhållande till måluppfyllelsen – hur avgörs vad som är viktigast? Kan vara olika för olika delar av programmet. 
 Vad gäller miljöersättningarna och miljömålen är det andra kriterier som kan gälla för den geografiska inriktningen än företagsutveckling och i frågor om livskvalitet. 
 Gör satsningar långt från staden, i glesa strukturer för service, bredband, skola, omsorg. 
 Jordbruk; spelar ingen roll om det är nära eller långt från en stad. 
 Flera olika företag på landsbygden; OK att satsa nära mindre tätorter. Då kan landsbygden omkring utvecklas positivt. Men att satsa nära storstäderna kan ge dödvikt, där hade investeringar kunnat göras ändå. 
 Fundera på hur de äldre ska bo och hur de kan hjälpa till. 
 Miljöersättningar och miljöstöd bör satsas där de gör störst miljönytta. 
 Regeringen vill skapa nya jobb som inte behöver stöd för att finnas kvar. Det talar för att satsa pengar nära städer där kunderna finns. 
 Länen bör själva välja vilken metod de vill använda och tiden får utvisa vilken metod som är mest framgångsrik. 
 Men, ska ett landsbygdsprogram användas mest i stadskommunerna som utvärderingen visar? Replik; många av lantbruken ligger stadsnära så det är inte så konstigt. 
 Syfte och mål måste klargöras; är målet att satsa på landsbygden då bör det ske en styrning på en övergripande nivå eller så väljer man bort det målet och då får länsstyrelserna själva bestämma. 
 När det gäller regional utveckling måste det finnas ett mandat på regional nivå (besär den nationella nivåns inflytande). 
 Vem ska sätta regler för exempelvis specifika satsningar och olika stödområden; komplex fråga för styre av den regionala nivån; vi har inget svar men frågan behöver komma upp på dagordningen.  
 Sammanfattningsvis; Tydligare mandat regionalt och beskär inflytandet nationellt! 
 Klåfingrigheten från nationella politiker alltför stor; LBP synes kunna användas till allt, exempelvis myggbekämpning. 
 Hur gör man då pengarna inte går åt; hur görs den typen av omprioriteringar; lite godtyckligt synes det som. 
 Det nya programmet består av fler småpotter; osäker på vad det kan betyda för den geografiska prioriteringen. 
 Viktigt att framhålla; Varje Leaderområde gör en geografisk prioritering utifrån sina lokala förutsättningar. 
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 Vilket handlingsutrymme har regional nivå att göra egna geografiska prioriteringar i LBP? Vilket utrymme finns för regionala variationer? Är det någon som egentligen har koll på det? 
 

 I vissa län finns både landsbygd och storstad nära varandra man bör ta vara på möjligheten att kunna skapa win-win situationer här emellan, dvs. göra en geografisk prioritering utifrån varje leaderområdes förutsättningar verkar vara en god ide. 
 

 I gamla LBP hade vi möjlighet att jobba med geografiska prioriteringar i de regionala genomförandestrategierna.  
 

 Viktigt att först bestämma syftet med programmet. Investering eller utveckling? Hänsyn vid beslut måste tas till lokala (Leader) utvecklingsstrategier, kommunala strategier och regionala strategier. Beslut om medel måste tas i samråd mellan lokal, kommunal o regional nivå. Vad gäller regional nivå måste samråd, samstämmighet finnas mellan länsstyrelse och region i de län där regionerna har det regionala utvecklingsansvaret.  
 

 Att arbeta med geografiska prioriteringar kräver också att det finns engagerade stödsökande i dessa geografiska områden som prioriteras. Trots marknadsföring av stöd/ersättningar krävs att det finns investeringsintresse som vill satsa i ett prioriterat område. 
 

 Om vi har en målsättning att också hålla ihop landet geografiskt och över tid så måste uppmärksamhet och resurser läggas där behoven är störst. 
 

 Är det inte möjligt att få en samverkan mellan ett investeringsstöd och ett utvecklingsstöd? Bör de inte samspela med varandra - dvs användas i syfte att nå ett gemensamt mål för platsen, länet osv? 
 

 En investering ska alltid leda till utveckling.  Viktigt i det här sammanhanget är dock är att vi inte betraktar medel som går till landsbygden som stöd utan som investering - precis som det skulle betraktas om pengarna gått till ett projekt i staden. 
 

 En investering bör leda till utveckling av något slag eller ett försök till utveckling. 
 

 Om LBP vad gäller prioritering och potential ska det utgå från fakta och faktiska möjligheter och då måste det först skapas objektiva forum/former och sakligt grundade kriterier/ urvalsprocesser. I annat fall tenderar det bli alltför präglat av revirbevakande och fortsatta satsningar i redan uppkörda hjulspår. 
 

 I denna frågeställning speglas också den aktuella debatten om regionförstoring: Finns det egentligen politiska ambitioner att hela Sverige ska leva eller blir regionfrågan en administrativ uppföljning av bristande/förfelad regional och landsbygdspolitik 
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Dialogfråga 2  
Diskutera huruvida innovativa ansatser bör inriktas mot individnivå, företagsnivå och eller strukturell nivå. Vad kan göras på de olika nivåerna? 

 Underlätta systemet för att möta innovationsbenägna. 
 Svårt att lita för mycket på de politiska systemen att skapa strukturell nivå för att hitta den mest gynnsamma effektiviteten gällande innovation. 
 I uppföljningssystemen kan man fråga projektägare/företag om de upplever förändring. 
 Individnivå/företagsnivå – ge tid att utveckla innovationer. På strukturell nivå bör man skapa infrastruktur; bredband, skola, förutsättningar för innovation (jobba in regelförenkling). 
 En aspekt är att det är en samhällsfråga och kanske inte något som landsbygdsprogrammet hanterar. 
 ”Mjuka värden”, som exempelvis med Leadermedlen kunna förnya (testa idéer med enda risk att man lägger ner sin egen tid) är ett sätt att jobba på individ-/företagsnivå. 
 Det var svårt att få den gamla samarbetsåtgärden att fungera, annars hade det kunnat ge t.ex. nya patent. 
 Inte så stort fokus under 2007-2013. 
 Innovation på individnivå, dvs. nya lösningar på t.ex. de enskilda gårdarna. Hänger med i utvecklingen, men inga stora innovationer genom investeringsstöd. 
 Hur ta vara på och inspireras av andra som har nya lösningar? 
 Strukturell nivå: Satsa på sociala innovationer. 

o strukturellt på service, skola, omsorg – tänk nya sätt att lösa detta på landsbygden 
o pendling och logistiklösningar 
o integration; hur få nya svenskar att komma in i samhället, få jobb, stanna på landsbygden 
o Leader har en viktig roll 
o Hur använda/utveckla digitala tjänster 
o Delningsekonomi – laga mer 
o Fjärrundervisning, vård på distans – via IT 

 Företagarnivå 
o Få in fler från andra branscher som samarbetar för att utveckla landsbygden och dess företag 
o Hur få till innovativa samarbeten? 

 Bra med EIP – både för företags- och strukturell nivå. 
 Landsbygdsprogrammet vänder sig till företag och projekt, inte individer v.s. (?) innovativitet. 
 Vad menas med innovativa ansatser? 

o Att använda ny teknik i nya/gamla sammanhang som mjölkningsrobotar /bredband/appar/höjbara viltstängsel? 
 Vad som är innovativt varierar mellan olika Leaderområden p.g.a. områdets karaktär – kan vara platsberoende. 
 Innovation kan vara både processer/arbetssätt och teknik. 
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 Kan man koppla det till att göra nya unika saker för diversifiering eller bygga sammanhang för kluster och destinationer. 
 De företag som utvecklar väldiga konkurrenskraftiga innovationer söker inte stöd i landsbygdsprogrammet – för då blir de offentliga. De vill inte sprida sina idéer! 
 Olika typer av innovationer: 

o tekniska (uppfinningar) 
o Ekonomiska (t.ex. andelsjordbruk) 
o Sociala (nya samarbetsformer) 

 Problem med ”riskminimering” i förhållande till Landsbygdsprogrammets övervakningssystem. 
 Vad bör målet med innovationer vara? 
 När blir något en innovation? 
 Knäckfrågan är hur man kommersialiserar en uppfinning. 
 Svaga strukturer för att ta hand om innovationer. 
 Individ- och projektresultat men implementeringen är svag/obefintlig. 
 Det behövs en infrastruktur för att få en innovativ landsbygd. 
 Skola är nödvändigt för att bo och för att en landsbygd ska bli innovativ. 
 Hitta gruppen eldsjälar, stöd men bränn inte ut. 
 Behövs en innovativ struktur som tar tillvara kunskaper, idéer, resultat. Fånga upp processer. 
 Hur ska en stabil organisation som Jordbruksverket kunna stimulera innovativitet? Behövs en kontext som stödjer/fångar upp/vågar misslyckas. Det saknas idag. Vi byråkrater är inte rätt / bra för det. 
 Byråkrati är viktig, rättvisa, demokrati. 
 Utbilda byråkrater i innovativite.t 
 Strukturera byråkratin/organisationen annorlunda. Ej utifrån pengapåsar utan mål/områden. Kör testverksamhet med detta. 
 Innovativt personstöd. 
 Vi måste bli tydligare på vad pengarna syftar till, utveckla en gemenskap. 
 Mer strategitänk, innovationsstrategi. 
 Enhetlig struktur, strategi för en innovativ landsbygd. 
 Risken är att Landsbygdsprogrammet bara ger säkra pengar för att undvika misslyckande. 
 Jordbruket har varit innovativt. 
 Definition av innovation behövs. Kan vara hur brett eller smalt som helst. 
 Inriktas för att bli innovationssystemkompletterande (jordbrukets innovationssystem eller landsbygdsföretagens system, vilket troligen är sektorsspecifika eller det nationella). 
 Insatser kan behövas på alla de föreslagna nivåerna (se frågan). 
 Vi behöver strukturella insatser för att stötta individ/företagsnivå. 
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 Kan behövas en uppdelning på innovativa ansatser på dels landsbygdsutvecklingsinsatser (bredband, leaderåtgärder), dels lantbruksföretagsinsatser (nya metoder för att stötta innovationer). 
 Organisationer – strukturer för att kanalisera idéer. EIP är ett exempel. 
 Individ – prioriteras i det nya programmet. 
 Nyanlända kan agera katalysator. 
 Fotboll är i grunden innovativt. 
 Leader är en bra metod att sprida lärande. 
 Centralt problem: Vad är en innovation? Hur ska det mätas? 
 Investeringar blir enkelt att fokusera på för utveckling. Men är bredband i sig mer innovativt än en mjölkrobot? 
 Utbytet mellan jordbrukare och landsbygdsbefolkning kan vara begränsad men har potential. Kan finnas innovationspotential på individnivån här – bygdeinvesteringar? 
 Närheten till marknad avgör innovationsgraden i jordbruksprodukter. 
 Se innovation i arbetsmiljösamarbeten t.ex. 
 Individer och företagsnivå bör prioriteras. 
 Måste ha processledare som kan hjälpa projekten framåt. 
 Möjligheterna för individer att få ersättning för eget arbete bör förbättras (alternativt innovationskonsult) (om det finns samhällsnytta med innovation). 
 Svårare att se insatser på strukturell nivå – ex. vattenråd (nya mötesytor, synergier). 
 Inte aktuellt på individnivå, i så fall i nätverk. 
 På företagsnivå finns stöd i nya programmet. Innovationsgrupper kring företag bildas. 
 Strukturella behov finns: bredband, drönare, transporter och kommunikation. 
 Innovationer uppstår primärt hos individer, enskilt eller i grupp som företag, organisationer, kluster, nätverk etc. 
 Större strukturer; myndigheter, verk etc kan dock själva arbeta och utvecklas mer eller mindre innovativt men deras primära funktion är stödjande för det omgivande samhället och skall därmed i första hand stödja & stimulera det innovativa arbetet där, hos individer, organisationer, företag etc. 
Diskussioner kring innovativa ansatser från chatten: 
 Enligt näringen och kunskapare med globala perspektiv besitter fäbodbruket möjligheter till innovationer vad avser miljö-, och klimatanpassad, resurssnål produktion av animalier.  Därmed näringsverksamhet i extrem glesbygd.  Dock saknas erforderlig acceptans och kompetens i administrationen för att konstruktivt möta och stötta dessa sakfrågor och innovativa möjligheter. Detta utgör enligt vår uppfattning ett strukturellt problem.  Se även vidare www.fabod.nu   
 Vi ser inte att man bör inrikta de innovativa insatserna på en enda nivå utan det är viktigt att alla nivåerna finns med.  
 Mer fokus på att stödet ska riktas mot innovativa ansatser både på individuell nivå och på företags och strukturell nivå.  
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 Innovation betonades under förra programperioden starkt för att erhålla medel ur lbp. Vad man behöver fundera kring är om innovation är det väsentliga eller om det istället är viktigare att fortsätta satsa på det som redan fungerar bra och utveckla det. Tyvärr kan det många gånger vara svårt att hitta medel för att stödja fortsatt kontinuerlig utveckling.  
 För att få in de innovativa ansatserna kan man ändra föreskrifterna för landsbygdsprogrammet.   
 I nya LBP finns det större möjligheter med innovationer via EIP, Europeiska innovationspartnerskapet www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/stodilandsbygdsprogrammet/innovationereip.4.6ae223614dda2c3dbc459fb.html  
 Lokala utmaningar löses bäst på lokal nivå. För att bidra till innovativa insatser på landsbygden bör därför mandatet för utveckling ligga så "långt ut" som möjligt - helst hos de lokala utvecklingsgrupperna som bäst vet vad som behövs för att utveckla bygden. Myndigheter på olika nivåer Därför bör mandatet för utveckling på landsbygden ligga så "långt ut" som möjligt - gärna på lokala utvecklingsgrupper. Myndigheter på olika nivåer - nationellt, regionalt, kommunalt b  
 Inom tidigare LBP har det funnits faktiskt utrymme för offentliga sektorn att å det grövsta dominera inom Leader"samarbetet" Detta har i vissa fall handlat om att befästa gamla strukturer och har alltså fungerat kontraproduktivt. Det är förödande för organisationer och enskilda som möter den typen av negativa, ja - motparter, inom det förmenta trepartnerskapet. Sådant måste åtgärdas om det verkligen fins en ambition att bejaka innovationer och adaptiv förvaltning av landsbygdens resurser och engagemang från landsbygdsbefolkningen.  
 Lokala utmaningar löses bäst på lokal nivå o av lokala aktörer. Därför bör myndigheter på olika nivåer endast se till att skapa så bra förutsättningar som möjligt, bl.a. genom en tillåtande attityd. Ansöknings- och uppföljningsrutiner medverkar också till att stävja innovativa tankar varför det kanske vore bättre med en effektivare kontrollapparat i efterhand än att ett projektförslag i förväg måste anpassa sig efter uppsatta kriterier och målsättningar.  
 Ett litet tillägg vad avser kapitlet kring innovation: vore bra att se över var resurserna för innovation o utveckling inom Lbp bör höra hemma fortsättningsvis. Kanske hos Tillväxtverket o regionalt utvecklingsansvarig istället frö som nu hos Jordbruksverket och Länsstyrelserna.  
  Kommuner som har en tjänsteman anställd med ansvar för landsbygdsfrågor tenderar att ha en mer samlad strategisk syn på utveckling av hela kommunen.  
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Dialogfråga 3  
Hur kan mål och indikatorer utvecklas så att fler insatser för klimatåtgärder kommer till stånd? Hur kan potentialen för mer bioenergiproduktion utnyttjas? Kan åtgärder för klimatanpassning stimuleras? 

 Det behövs mer forskning för att få en tillförlitlig grund för insatser här.  – t ex när det gäller produktionsteknik   -  ändra användningen av organogena jordar, perenna växter, våtmarker. Kompensationsmodeller för detta krävs - hur motivera lantbrukare för åtgärder? - det finns vissa stöd för klimatåtgärder i det nya programmet 
 Bioenergi – höj priset på gasen. Ge en stabil prisprognos för de som skulle vilja investera. 
 Svårt att förutsäga vad som kommer att krävas – det finns inget facit….. Antingen kommer det att behövas insatser för att hantera vatten (för mycket/för lite), nya invasiva arter, nya skadegörare eller infrastruktur. 
 Påverka konsumtionen först  – öka medvetenheten.  – en komplicerad fråga med många målkonflikter.  – långsiktighet i biogassubventioner saknas.  – är bioenergi ”modernt” i många år? Går den att exportera? 
 Insatser för att fylla igen de marker som en gång torrlagts för att bruka 
 Klimatförändringen kan vara en möjlighet att flytta produktion av t ex kött till norra Sverige eller börja odla vin i söder 
 Öka produktiviteten både inom växt och djurproduktion 
 Utnyttja fiske- och räkodlingar till gödning inom jordbruket 
 Utnyttja spillvärme från exempelvis hushållen 
 Mer stöd till investeringar i solceller för lantbrukets byggnader – både i form av rådgivning och kapital 
 Utveckling av biogas – från gas till flytande 
 Matsvinnet – ta till vara ! 
 Produktion av produkter som genererar energi (energiskog etc) 
 Mer tydliga mål 
 Utvärdera målkonflikter när målen sätts 
 Klimatanpassning – behov av stöd för att möjliggöra långsiktiga investeringar t ex dränering 
 Bioenergi/nya drivmedel – investeringsbeslut som påverkas av politiska beslut blir problematiska 
 Restprodukter som t ex grot finns i norrländska skogar men incitament för att göra flis av det saknas ibland. Marknadsefterfrågan sviker. 
 Anpassa till regionala förhållanden i de regionala handlingsplanerna. Utlysningar och uppföljning. 
 Större effekter är svåra att uppnå i lokala projekt då de påverkas av nationella politiska beslut främst. 
 Betalning för resultat? Åtgärd med ersättning för kostnader ger få incitament om bara merkostnader kan ersättas. 
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 Info och rådgivning om befintliga stöd. Ta in empirisk info för att utforma bra utlysningar. 
 Tydliga utlysningar med exempel på åtgärder. Se exempel ESF. Resultat och effekter. 
 Stora och komplexa projekt som t ex biogasprojekt kan gynnas av att stödet delas upp i flera delar 1. Förprövning 2. Tillstånd 3. Investering Större stöd initialt då risken är störst. Säkra projekt över programperioder så att de som gått igenom initiala delar inte riskerar att få avbryta projekt. 
 Trädjordbruk på organogena jordar, ex agroforestry. Använda både som kolsänka och förbättra mineralisering. 
 Kan antingen effektivisera befintliga system alternativt förändra produktion ( grön proteinväxling) 
 Väva in i övriga stöd. Målkonflikter, marknader, tekniska innovationer. Mycket av detta ligger utanför LBPs ramar. 
 Hur tekniska lösningar i en ända kan ge klimatvinster i en annan. 
 Krävs analys av möjliga framtider 
 Måste in i alla åtgärder som en aspekt 
 Energieffektiviseringsåtgärder kan lyftas fram och stimuleras inom programmet 
 Se skogens möjligheter för kolinlagring och biodrivmedel 
 Potentialen för biogasproduktion sammanfaller med elpriser 
 Större krav gällande idisslande djur i Europa. Samma regler/krav inom EU på alternativ. Högre minimikrav. 
 Gemensamma mål för LBP i EU (fonderna) 
 Jobba mot matsvinnet 
 På lokal nivå med mindre klimatsmarta lösningar t ex lösviktshandel 
 Ta grepp om kollektivtrafik/avsaknad av kollektivtrafik – hitta andra lösningar 
 Cirkulär ekonomi - stimulering  
 Kan man jobba mer samordnat mellan programmen så att man även kan arbeta mer strategiskt (riskkapital) för t ex större bioenergiproduktion. 
 Det bör finnas mjuka pengar för att prova nya ideer – inte bara investeringspengar 
 Realistiska mål – målen idag kan anses ”luddiga” och därför rinner engagemang/driv iväg 
 Förnybar energi (biogas) inte lönsamt idag p g av låga energipriser. Bra att vi har max stödnivå idag, utan tak + 40 öre/kWh 
 Titta på detta systemanalytiskt  - inte splittra upp det. 
 Vall på slätten – enda miljöersättningen som gör klimatnytta – kom inte med i nya programmet. 
 För mycket miljöåtgärder som kräver stort intresse för att få stöden 
 Koncentration av djur till vissa områden gör att gödsel finns i överskott – påverkar marknadsstruktur 
 Klimatanpassning – även ekosystemtjänster för t ex biologisk mångfald 
 solenergi – bra med nationellt stöd för investeringar för t ex  solenergiparker på landsbygden 
 finns det möjlighet att söka investeringar gemensamt? Skulle sannolikt förbättra kostnadseffektivitet i många åtgärder 
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 viktigt koppla samman klimat/energi med innovation 
 åtgärder kopplar till många mål/indikatorer – saknas fler åtgärder som har med klimat att göra – behövs mer aggregerade åtgärder som täcker fler 
 Vi saknar effektiva åtgärder och uppföljningsmöjligheter 
 Betalt för att inte odla fungerar – varför odla när vi har skog i överflöd? 
 Flis är ingen enhetlig produkt – kvalitetsflis – biprodukt – billigaste köps från Kanada 
 Fårull lagrar kväve och kol – kläder 10% fossilberoende – Ull endast 4% 
 Lin är också en bra produkt 
 Svårt att göra biobränsle konkurrenskraftig när el är så billig 
 Många åtgärder/frågor är klimatanpassning. Vi måste följa upp helheter istället för delar. 
 Skapa sammanvägd analysmodell med fler mätkriterier och viktade summor/aspekter 
 Grödor – innovation behövs! 
 Kolinbindning – jobba med Finland – gemensam satsning 2017 
 Kunskap behövs om organogena jordar 
 Hållbart – ekologiskt/konventionellt – skogen som resurs 
 Bättre målstyrning! 
 Mer vilt! 
 Kan vi använda LBP för att förändra konsumtionen? Etik påverkar köttkonsumtionen. 

Kommentarer från chatten: 
 Minska emissioner från mark och djur är lätt att säga men hur ska det göras utan att vi lägger ner jordbruket? Finns det förslag? 
 Den stora potentialen att påverka jordbrukets klimateffekter tycks finnas i hur vi utformar gårdsstöd och miljöersättningarna. Genom att ändra utformning och stödnivåer av till exempel vallersättningen, betesmarksstödet och kompensationsbidraget, vilket framgår av JV:s rapport 2014:20 och Vallstödsutrednignens rapport (under publicering, men som utvärderarna fått tillgång till). 
 Från Fäbodbrukarna föreslår vi ökad uppmärksamhet och mer kunskap om mjölk- och köttproduktion utifrån traditionell kunskap och extensiva naturbetesmarker. Sådan grundläggande kunskap saknas idag och den behövs förstås i utgångsläget för att skapa riktiga incitamenten för den miljö- och klimatanpassade produktionen av animalier. 
 Visa eller räkna på den samhällsekonomiska nyttan av insatserna om det inte finns lönsamhet i åtgärderna  och jämför olika alternativ mot varandra. 
 www.lantbruk.com/debatt/klimatsmart-med-fler-kor-i-norrland#.VzlxbA6J9ag.mailto 
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Dialogfråga 4 
På vilka sätt kan kontaktytorna, nätverken och samordningen mellan LBP och den regionala tillväxtpolitiken utvecklas? 
Hur kan man hantera att ha både god kontroll över medelsanvändning i LBP och se till att systemen likväl skapar både tillit på landsbygden och lust bland kreativa aktörer (privata, ideella) att söka medel? 

 Community-led local development (CLLD) utgör ett utvecklingsarbete som ligger på näringsdepartementet och är tänkt som ett testområde för alla EUs sammanhållningsfonder; den regionala utvecklingspolitiken borde uppmärksamma landsbygden; det finns mycket att lära i regionalfonden (ERUF). 
 Svårt att förändra med tanke på den starka ställning som EU:s revisionsverksamhet har. 
 Kan finnas en ev. fördel i att SJV har hand om Leader nu i den nya programperioden. 
 Behov av att lägga in kuddar och handledning i systemet. 
 LBP har för många syften och ändamål och målgrupper; Borde lösas upp och bilda olika program med olika administration och arbetssätt. 
 Statlig sektorspolitik angående service och tillväxt tillhör regionalpolitiken, exempelvis nerläggning av arbetsförmedlingar, den statliga verksamheten lokalt 
 Landsbygdskommittén föreslår att en person representerar staten i varje kommun. 
 Är regional autonomi önskvärt? 
 Det behövs generellt sett mer kommunikation mellan offentlig sektor och medborgarna. 
 Partnerskap regionalt och genom partnerskap i övervakningskommittén är viktigt. 
 Landsbygds- och regionalpolitiken är inte mer statsstyrd än tillväxtpolitiken, snarare tvärtom! 
 Lokala kunskapen samordnas enklare regionalt, den administrativa förenklingen av Leader till SJV gör att länsstyrelsens kompetens, baserat på att de sitter på andra regionala stöd riskerar att försvinna (i alla fall för möjligheten att samfinansiera projekt). 
 Det är ett stort problem att inte landsbygdspolitik och tillväxtpolitik är bättre samordnade 
 Vad har hänt inom Leader-arbetet till följd av att länsstyrelserna har tappat sitt inflytande här? Påverkar detta den regionala samordningen? 
 Funderingar kring olika möjligheter att samordna regional tillväxtpolitik med LBP; gemen-samma initiativ, arbetssätt, samverkan, uppföljningsaktiviteter, sakfrågor, redskap, regler) 
 Stärk samarbetet mellan regeringskansliet, olika myndigheter på tillväxtområdet och regionala organisationer även inom landsbygdspolitikens område. 
 Länsstyrelserna bör få ett tydligt ansvar för landsbygdens utveckling. Utifrån ett sådant uppdrag bör man naturligtvis samverka med andra regional och lokal aktörer. 
 Mer strukturerad, strategisk dialog utanför boxen behövs mellan boxarna om mål/medel.  
 Bättre smörjmedel i hela systemet 
 Olyckligt att dela upp i stadsutveckling och landsbygdsutveckling. Fokusera på gemensamma frågeställningar. Koppla ihop stad och region. Tydligare kontaktytor bör utvecklas.  
 De olika fonderna arbetar för mycket i stuprör.  
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 Flytt av Leader och projektstöd till SJV för perioden 2014-2020 gör det svårare att dra nytta av den regionala tillväxtpolitiken. 
 Förenkla redovisningen genom att dra nytta av andra program (t.ex. interreg) 
 Involvera kommunerna mer! 
 Skapa regionala tillväxtområden med relevans även för landsbygden. 
 Skapa LBP med regional styrning 
 SJV har hårda krav på sig att göra rätt – annars blir det sanktioner från EU. 
 Tjänstemän på regionförbunden känner sig marginaliserade. 
 LBP är hårt styrt uppifrån vilket försvårar samordning med andra politikområden. 
 Någon i gruppen talar sig varm för en sammanhållen, nationell, landsbygdspolitik. 
 LBP styrs starkt av EUs regelverk. Vi behöver pressa kommissionen hårdare för att öppna för fler flexibla lösningar mellan olika fonder. LBP måste ha stark förutsägbarhet, enligt kommissionen. 
 LBP måste integreras med regionala andra strategier.  
 Alla vill ha diagnos för att få hjälp/stöd. Kanske skulle LBP ingå i det vi kallar Det hållbara samhället? 
 Man definierar sin position utifrån problem. Det behövs även stöd utan problem. 
 Revir, makt, prestige hindrar ansvariga högt upp i systemet för att prata med varandra. 
 Programmet bör vara stödjande inte dömande. 
 Större projekt skulle underlätta uppföljning, kontaktskapande, korrigering, utveckling i landsbygdsutvecklingsprojekt. 
 Byråkrati finns; ex.vis ger små redovisningsfel ibland stora konsekvenser. 
 Hur få till att alla drar åt samma håll? Landshövdingen? Regleringsbrev?  Hur kan man stimulera det? 
 Hur utnyttja att det finns två stora myndigheter som jobbar inom detta område (SJV, Tillväxtverket?) 
 Stärk funktionerna för en starkare uppföljning av olika verksamheter i landsbygdsutveckling. Koppla in lärande och påverkan (som t.ex. finns inom Landsbygdsnätverket). Arbeta mer med temagrupper, nätverk, rotation av personer osv. 
 Se Malin Lindbergs rapport (ska presenteras den 24/5) om strategiskt partnerskap (som består av ett tiotal analyser) 
 Att även på EU-nivå bestämma sig för att använda nya sätt att göra bedömningar (utvärderingar?); kanske bör mer läggas över på medlemsländerna själva) 
 Öka transparensen (i beslutsprocesser inom SJV) om vad som utgör EU:s regler. Motivering av regler är också viktig. 
 Varför kan Finland (som ofta ges som exempel) tolka saker ting annorlunda i förhållande till EU-styrningen? 
 Jobba mer med kommunikation om statens arbete för landsbygdsutveckling. 
 Inventera hur samordningen faktiskt fungerar mellan tillväxtpolitik och landsbygdspolitik (det vet vi inte idag). Kartlägg då kontaktytor och arbetssätt som varit framgångsrika. 
 Mycket handlar om attityder; börja se möjligheter! 
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 Regional tillväxt med RUS bygger på regionerna och detta glider isär från länsstyrelsernas arbete inom LBP. Regeringen har lagt ett uppdrag till Tillväxtverket att titta på landsbygdsperspektivet i RUS:arna. 
 Jordbruket är en viktig del av landsbygdsutvecklingen och naturligtvis vår mat! Regionerna m.fl. ser ofta inte jordbrukets roll och nytta för regional tillväxt. Landsbygd och lantbruk måste vara ett viktigt område inom regional tillväxt. 
 Problembilderna väldigt varierande; t.ex. rekreationsområden i Skåne kontra servicebehov i glesbygder. 
 EU:s regelverk måste bli enklare! 
 Samarbete behöver öka mellan landsbygdsorganisationer lokalt och regionalt och regionernas RUS. 
 Just nu pågår mycket arbete både i Leader och på regionen med mer samordning mellan olika program så att effektiviteten ökar.  
 Skillnaderna mellan olika typer av åtgärder (vågar inte längre säga stöd) i form av rättighet och utveckling kräver olika hantering från det offentliga. Rättighetsstöd som t.ex. transportbidrag inom den regionala tillväxtpolitiken har mindre inslag av kvalitativa bedömningar, medan projekt och processer som driver utveckling framåt kräver mer kvalitativa bedömningar. Government och governance måste samexistera för att upprätthålla rättssäkerhet, men inslag av än den ena och än det andra måste få variera i relation till typ av insats - ett mer rättighetsbetonat stöd eller en investering för förändring. Det kräver olika organisation av förvaltningen.  
 Det behövs större mångfald, kreativitet och applikation till lokalsamhällena där det bör utvecklas bättre möjligheter för icke-etablerade organisationer bland civilsamhällets aktörer att kunna stiga in på arenan. Nuvarande ordning bevarar etablerade strukturer.  
 Den regionala tillväxtpolitiken, men även kommunala utvecklingsstrategier, präglas många gånger av urban utveckling där staden är norm, medan frågor som rör landsbygdens utveckling kommer i skymundan. Ett sätt att balansera resursfördelning mellan stad och land kan vara att utveckla/utvidga Leaderområdenas mandat och verksamhet för att stimulera till lokala lösningar på lokala utmaningar.  Samsyn måste också till genom flernivåsamverkan vertikalt mellan nationell, regional, kommunal och lokal nivå samtidigt som den vertikala samhandlingen lokalt mellan offentliga, privata och idéburna representanter inom ett Leaderområde måste utvecklas. Regional tillväxtpolitik omfattar idag i alltför liten utsträckning landsbygden och därför bör det bli tydligare vad som innefattas i ett regionalt utvecklingsmandat - både geografiskt men också verksamhetsmässigt. Partnerskapen för landsbygdsprogrammet har främst ansvar för genomförandet av programmet, men ett bredare regionalt "partnerskap" hade varit angeläget. Ett bredare regionalt "partnerskap" för landsbygdsfrågor/landsbygdsutveckling bör finnas i varje län/region. En samordnare för landsbygdsfrågor i resp. kommun och på läns- regionnivå gynnar den regionala, kommunala, och nationella utvecklingen och bidar till att mer otraditionella utvecklingsinitiativ både tas och ges för möjlighet till utveckling. 
 Satsa på att skapa tillit! 
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Dialogfråga 5  
Vad krävs för att få fler kvinnor och invandrare att bo och driva företag på landsbygden? Vilka konsekvenser har det för LBP? 

 Klargör statistiken. T ex icke-svenskar som har mjölkkor eller arbete med trädgård. Eller kvinnor som medsökande. 
 Kvinnor i livsmedelsförädling, män i jordbruk 
 Flytta pengar från jordbruk till annat 
 Behövs satsningar med rådgivning och mentorprogram för att starta och driva företag på landsbygden 
 Utbildningar om jämställdhet och integration för handläggare på stödmyndigheter 
 En landsbygdspolitik som verkligen sätter fokus på att skapa attraktivitet för boende på landsbygden och mindre tätorter för unga människor (20-40 år) 
 Uppföljning och styrning är centralt 
 Var med där aktiviteterna sker. Integration kan kräva nya kommunikationsinsatser. Försök möta upp lokal nivå där de nyanlända finns 
 Språkutbildning 
 Kollektivtrafik centralt 
 Synliggöra jämställdhet i  SJVs handläggningssystem 
 Studera olika jämställdhetsåtgärder, göra rapporter 
 Sänka lägsta stödnivå för att inte skapa tröskel som missgynnar kvinnor 
 Undersök vad målgrupperna vill ha 
 Behövs infrastruktur, vård och omsorg 
 Anpassa genomförandeplaner så att de inte bara gynnar stora företag 
 Bättre kapitalförsörjningsmöjligheter, nya former 
 Attitydförändringsarbete  
 Matchmakingarbete  
 Åtgärder för att underlätta språkbarriärer 
 Arbetsmarknad och pendlingsmöjligheter. Stora geografiska skillnader.  
 Livscykelberoende. Familjebildning och pension 
 Kunskap om vilka möjligheter som finns på landsbygden 
 Högt stödtak på 100 000 ej bra för kvinnor 
 Stora skillnader mellan invandrares bakgrund, kompetens och önskningar 
 Anvisningar även på engelska  
 Kvantitativa mått och kvotering 
 Särskilda stödfunktioner 



   

   
18

 Kommunikationsplan som når både kvinnor och män 
 Kompetensutveckling på myndigheter, näringslivskontor, handläggare mm i kvinnors företagande 
 Stärk hästnäringen 
 Service, skola, sociala nätverk, fritidsaktiviteter, mötesplatser, bostäder 
 Synliggöra kvinnors företagande, förebilder 
 Information, gör stöden tillgängliga för invandrare 
 Mer mångfald i befintliga nätverk och i de egna leden 
 Större underlag av msk kan skapa mer företag 
 Stöd ideella föreningar 
 Distansutbildningsmöjligheter  
 Stöd för handläggare att tordas göra fel och ex ta emot sökande från andra kulturer 
 Belysa/utbildningar/exempel på hur företagande och utveckling ser ut på landsbygden. 
 Stödja företagarföreningarna att ta in kvinnor och invandrare 
 Social och kommersiell service, vård, skola, omsorg 
 Välfungerande infrastruktur 
 Kultur/fritidsutbud 
 Arbetsmarknad 
 Undersök varför så få söker LBP och ännu färre beviljas medel 
 Särskilt höjda startbidrag till invandrare och företag 
 Samverkansprojekt för kvinnor/integration och företagande, ex utbildningsprojekt 
 Privatpersoner kan hyra ut bostäder/fastigheter till invandrare 
 Inkludera invandrares efterfrågan av ex mat och tjänster 
 Rikta kommunikationen om företagande på landsbygden till kvinnor 
 Bevilja fler projekt för kvinnor genom kvotering 
 ESI-rapport. Stöd i ansökningar 
 Utveckla planerade projekt för att främja jämställdhet, ex i upphandling 
 Info på lika språk 
 SE – pMot (?) med fyra medlemsstater med underlag till Kommissionen. Finns hos ESF. 
 Standard på webben för att kvalitetssäkra utlysningar 
 Riktade insatser, information och satsningar 
 Synka resurser och sprida info om goda exempel 
 Synergi mellan utbildning i ESF, företagande i LBP och regionala tillväxtinsatser 
 Måste det vara en sökande på blanketterna när två partner driver företag? Signalvärde  
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 Långsiktigare projekt för utbildningsinsatser 
 Infrastruktur, skolor, bredband, enkla hus 
 Satsa på häst- och livsmedelsbranschen 
 Satsa även på deltidsföretagare 
 Kompetensutveckling kring turistföretag för kvinnor 
 Andelsjordbruk, stadsnära odling och trädgårdsnäring är lättare för invandrare pga små investeringar 
 Organisera service som stödjer både kvinnor och män 
 Invandrarna vilja och förmåga avgörande. Inte alltid kompetenta fast de säger det. 
 Kvinnor måste få lov av sina män att starta företag 
 Dessa perspektiv måste in i beslutsfattandet, både i programmet och i det egna företagandet 
 Använd bra metoder för jämställdhetsintegrering som finns 
 Kvinnor behöver nätverk, mötesforum, infrastruktur 
 Tydligare mål 

Urval från nätchatten 
 För större mångfald, kreativitet och applikation till lokalsamhällena bör det utvecklas bättre möjligheter för icke-etablerade organisationer bland civilsamhällets aktörer att kunna stiga in på arenan. Nuvarande ordning bevarar etablerade strukturer. Den regionala tillväxtpolitiken, men även kommunala utvecklingsstrategier präglas många gånger av urban utveckling där staden är norm, medan frågor som rör landsbygdens utveckling kommer i skymundan. Ett sätt att balansera resurserfördelning mellan stad o land kan vara att utveckla/utvidga leaderområdenas mandat och verksamhet för att stimulera till lokala lösningar på lokala utmaningar.  Samsyn måste också till genom flernivåsamverkan vertikalt mellan nationell, regional, kommunal o lokal nivå samtidigt som den vertikala samhandlingen lokalt mellan offentliga, privata o idéburna representanter inom ett leaderområde måste utvecklas. Regional tillväxtpolitik omfattar idag i alltför liten utsträckning landsbygden o därför bör det bli tydligare vad som innefattas i ett regionalt utvecklingsmandat - både geografiskt men också verksamhetsmässigt. Partnerskapen för landsbygdsprogrammet har främst ansvar för genomförandet av programmet, men ett bredare regionalt "partnerskap"  för landsbygdsfrågor/landsbygdsutveckling generellt bör finnas i varje län/region. En samordnare för landsbygdsfrågor i resp. kommun o på läns- regionnivå gynnar den regionala, kommunala, regionala o nationella utvecklingen o bidar till att mer otraditionella utvecklingsinitiativ både tas o ges möjlighet till utveckling. 
 Bredband till landsbygden ger både innovation, lättare för kvinnor och invandrare att bosätta sig på landsbygden och driva företag. 
 Landsbygdsprogrammet förknippas idag o tolkas av många som alltför fokuserat på lantbruk o gröna näringar, medan den mer generella utvecklingsaspekten kommer i skymundan. För att stimulera fler att bosätta sig o driva verksamhet på landsbygden måste samma förutsättningar för tillgång till offentlig, privat o idéburen service finnas tillgänglig i rimlig omfattning såväl i staden som på landsbygden - som tex bredband, kommunikationer, livsmedel, skolor osv... 
 Det vore väldigt intressant att se över samtliga beslut igen, för flertalet projekt- och företagsstödstöd så är det oftast mannen som står för ansökan. Kan det vara ett administrativt problem? 
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Anmälda deltagare 
 
Namn Organisation 
Maria Ahlsved Näringsdepartementet 
Carin Alfredsson Jordbruksverket 
Börje Alriksson Miljö- och energidepartementet 
Birgit Andersson Leader Södermanland 
Lennart Andersson Skärgårdarnas Riksförbund 
Lina Andersson Jordbruksverket 
Camilla Aronsson Svenska ESF rådet 
Mikaela Backman JIBS 
Claes Becklin Hela Sverige ska leva 
Kajsa Berggren Länsstyrelsen Västerbotten 
Roger Bergqvist Länsstyrelsen Värmland 
Nina Björesten Näringsdepartementet 
Göran Blom Naturvårdsverket 
Sofia Blom Jordbruksverket 
Susanne Boe Skåmedal Länsstyrelsen Östergötland 
Linda Broström Näringsdepartementet 
Jim Bruylandt Länsstyrelsen Västernorrland 
Maja Brännvall Näringsdepartementet 
Magnus Bång Jordbruksverket 
Cecilia Carlqvist Leader Upplandsbygd 
Lena Carneland URnära 
Lovisa Carneland URnära ideell förenign 
Henrik von Celsing Politisk sakkunnig Moderaterna 
Åse Classon Hela Sverige Ska Leva 
Dennis Collentine SLU 
Emma Dahlin Leader Södermanland 
Maria Dirke Ekologiska Lantbrukarna 
Maria Durling Jordbruksverket 
Juliana Dänhardt Centrum för miljö- och klimatforskning, Lunds universitet 
Jenny Edvinsson Leader Höga Kusten 
David Ekbäck Jordbruksverket 
Anna Elworth Näringsdepartementet 
Emilia Eneman Centerpartiet 
Gun Eriksson Leader Upplandsbygd 
Monica Eriksson Bygdegårdarnas Riksförbund 
Lars Espeby Näringsdepartementet 
Barbro Fischerström Leader Bergslagen 
Jonas Fjertorp Jordbruksverket 
Jonatan Fogel Sveriges lantbruksuniversitet 
Magnus Franzén Jordbruksverket 
Fredrik Fredrikson Länsstyrelsen Västra Götaland 
Katarina Fredriksson Leader Sjö, skog och Fjäll 
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Anders Frisk Skogsstyrelsen 
Michael Frisk Riksantikvarieämbetet 
Isak From Sveriges Riksdag 
Maria Gustafsson Landsbygdsnätverket 
Anna Hagerberg Jordbruksverket 
Monica Haider Riksdagen 
Kjell Hansen SLU 
Anna Hedberg Näringsdepartementet 
Anna Hedendahl Svenska Fåravelsförbundet 
Alexandra Helgesson Näringsdepartementet 
Gustav Helmers Jordbruksverket, Utvärderingssekretariatet 
Eva Henriks Näringsdepartementet 
Petri Hiljanen Jordbruksverket 
Jan Holgersson LEADER Mellansjölandet 
Mats Holmquist Högskolan Halmstad 
Fredrik Holstein Jordbruksverket 
Sören Höjgård SLU 
Benny Jansson Svenska Fotbollförbundet 
Jörgen Johansson Högskolan i Halmstad 
Raquel Johansson Hela Sverige Ska Leva, Västerbotten 
Holger Johnsson SLU 
Lena Kansbod Ludvika kommun 
Börje Karlsson Landsbygdsanalysenheten, Jordbruksverket 
Eva Kaspersson Näringsdepartementet 
Pasi Kemi Jordbruksverket 
Mette Kjöbek Petersen Länsstyrelsen Stockholm 
Fredrik Lager Kristianstads kommun 
Mikael Lantz Lunds universitet 
Leida Larkeus Näringsdepartementet 
Anders Larsson Länsstyrelsen i Stockholms län 
Michael Lehorst Sveriges Hembygdsförbund 
Lena Liljemark fd Leader Timråbygd nuvarande Timrå bygderåd. 
Lena Lind Näringsdepartementet 
Sofia Lindblad LRF Skogsägarna 
Maria Ljung Westin Länsstyrelsen Jämtlands län 
Helena Lund Finansdepartementet 
Sten-Rune Lundin Länsstyrelsen Dalarna 
Lars-Erik Lundkvist LRF 
Kurt Lundström Lule Älvdals Serviceorgan (ideell förening) 
Berit Löfgren Länsstyrelsen Gävleborg 
Andreas Mattisson Jordbruksverket 
Berit Mattsson Västra Götalandsregionen 
Marie Mattsson Högskolan i Halmstad 
Emelie Nilsson Miljöpartiet 
Staffan Nilsson Hela Sverige ska leva 
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Anita Norén Länsstyrelsen Örebro 
Linda Nöremark Näringsdepartementet 
Kristian Olofsson Föreningen Sveriges Fäbodbrukare 
Anders Olsson Bolmsö Sockenråd/HSSL Kronoberg 
Annakarin Olsson Leader 3sam 2.0 
Eva Olsson Länsstyrelsen Västra Götalands län 
Sören Oscarsson Leader 3sam 2.0 
Hans Rolandsson Näringsdepartementet 
Catharina Rosqvist Näringsdepartementet 
Magnus Rydholm Svenska Jägareförbundet 
Ewa Ryhr Andersson Föreningen Växtlust Värmland 
Paulina Rytkönen Södertörns högskola 
Carolina Schönbeck Tillväxtverket, enheten Regionalt tillväxtarbete 
Martin Sjödahl Jordbruksverket 
David Ståhlberg Jordbruksverket 
Lisa Svahn Svahn Konsult Utveckling&Utbildning AB 
Håkan Svenneling Sveriges Riksdag 
Anna Svensson Jordbruksverket 
Emma Svensson Jordbruksverket 
Harald Svensson Jordbruksverket 
Lars-Olov Söderberg SLA, Skogs- & Lantarbetsgivareförbundet 
Torben Söderberg Utredningsenheten 
Britt-Marie S Torstensson Winnet Sverige 
Johan Tysklind Buskbo Gård AB 
Ebba Ulfbecker Landsbygdsnätverket 
Per-Ola Ulvenblad Högskolan i Halmstad 
Cecilia Waldenström SLU 
Josefin Walldén Havs- och vattenmyndigheten 
Peter Wallenberg LRF 
Andreas Vass Företagarna 
Lisa Wassén Jönköping International Business School 
Lars M Widell Jordbruksverket 
Jan Wärnbäck Regeringskansliet 
Marianne Zetterstrand Leader LAG PH 

 


